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Motie 

 
Voorstel: Instellen egalisatiereserve afval 
 
 
Keuze: 
- Naar aanleiding raadsvoorstel nr. GM GM2014.0233 Jaarstukken 2013   
 
 
De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo in vergadering bijeen op: 29 september 2014 
 
 
Onderwerp: 
Egalisatiereserve Afval 
 
 
De Raad, 
 
gehoord de beraadslaging,  
 
Overwegende dat: 

• Het voor een gemeente niet is toegestaan om structureel meer afvalstoffenheffing te begroten 
dan kosten afvalverwerking, 

• Het bij een gemeente wenselijk is om een egalisatiereserve aan te leggen voor onvoorziene 
fluctuaties in kosten en opbrengsten binnen de exploitatie afval, 

• Het niet wenselijk is dat de voorziening afval bij de jaarrekening 2013 volledig omgezet is in 
één “algemene” reserve afval, 

• Het de wens van de raad en het college is dat de afvalstoffenheffing in de jaren 2015 en 2016 
niet worden verhoogd . 

 
Constaterende dat:  

• In de jaren 2011, 2012 en 2013 meer afvalstoffenheffing is begroot dan er begroot is aan 
kosten afvalverwerking , 

• Daarnaast zijn er een aantal jaren positieve resultaten geboekt vanwege het verschil in 
realisatie tussen baten en lasten, 

• Er ook sprake is van een mogelijke boete, opgelegd door Attero, 
• In het raadsbesluit over de jaarrekening 2013 een vrijval van de voorziening afval heeft 

plaatsgevonden, 
• Er geen egalisatiereserve bestaat voor de exploitatie afval. 

Draagt het college op: 
• Een egalisatiereserve te treffen voor de exploitatie afval, 
• Er voor zorg te dragen dat deze reserve voldoet aan de daarvoor gestelde eisen, 
• Uit de “algemene” reserve afval, een bedrag over te boeken ter hoogte van het verschil tussen 

de begrote afvalstoffenheffing en de begrote kosten afvalverwerking over de jaren 2011 tot en 
met 2013; En dit bedrag als egalisatie aan te merken. En deze te storten in de nieuwe  
egalisatiereserve afval, 

• Uit de “algemene” reserve afval, een aanvullend bedrag over te boeken naar de nieuwe 
egalisatiereserve afval , dit bedrag moet exact toereikend zijn  om de te begroten tekorten op 
de exploitatie afval voor de jaren 2015 en 2016 te dekken, 

• Het resterende bedrag, wat overblijft in de “algemene” reserve afval, te oormerken als 
risicoreserve, naheffingen afvalstoffen verwerking. 

• Deze uitwerking te realiseren in het boekjaar 2014, 
• Deze uitwerkingen voor te leggen aan de raad in de volgende vergadering. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
 


